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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Putri, (2011) dalam penelitiannya terhadap perusahaan otomotif 

menghasilkan empat kesimpulan, yaitu: (1) Analisis diskriminan  dapat  

menganalisis kondisi  keuangan  perusahaan  dalam hal terjadinya kebangkrutan. 

Hasilnya dibagi  kedalam  2  kategori  yaitu: sehat  dan  bangkrut; (2) Ada  7  

perusahaan  secara  umum termasuk  dalam  kondisi  sehat;  (3) Perusahaan  yang  

secara  umum termasuk  dalam  kondisi  financial distress  terdiri  dari  10  

perusahaan; dan (4) Hasil  Perhitungan  antara  model Altman  dan  analisis  

diskriminan menunjukkan hasil yang sama. 

Arini dan Triyonowati, (2013) dalam penelitiannya menghasilkan 

kesimpulan bahwa hasil  penelitian  berdasarkan  analisis Z-Score  tedapat  50%  

atau  4  sampel  perusahaan farmasi  masuk  dalam  kategori  rawan  bangkrut  

atau  perusahaan  yang  berpotensi kebangkrutan.  

Yuliastary dan Wirakusuma (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan  

bahwa kinerja perusahaan secara garis besar dalam keadaan sehat atau tidak 

berpotensi bangkrut hal ini  ditunjukkan  dari  hasil  pengujian  menggunakan  

ketiga  metode  yaitu  metode  Altman (Z-score), Springate, Zmijewski.   

Tambunan Dkk, (2015) dalam penelitiannya menghasilkan dua 

kesimpulan yaitu: (1) Pada  subsektor  rokok  yang listing  di Bursa  Efek  

Indonesia,  terdapat  1 perusahaan  yang  masuk  dalam  kategori rawan dan 

bangkrut; dan (2) Pada perusahaan delisting yang  menjadi obyek  penelitian,  
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terlihat  bahwa  secara umum  hasil  analisisnya  selalu  bersifat negatif,  yaitu  

masuknya  perusahaan dalam  kategori  bangkrut. 

Gilrita dkk, (2015) dalam penelitiannya menghasilkan dua kesimpulan, 

yaitu: (1) Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dari seluruh  perusahaan  

manufaktur  yang listing dan  menjadi  sampel  penlitian,  sebanyak  3 perusahaan 

masuk dalam kategori perusahaan yang  sehat  selama  3  tahun  berturut-turut  

dan terdapat  6  perusahaan  yang  masuk  dalam kategori  berpotensi  mengalami  

kebangkrutan selama  3  tahun  berturut-turut;dan (2) Perusahaan  delisting  yang  

menjadi  objek penelitian pada 2012 masuk dalam kategori perusahaan yang  

berpotensi  mengalami  kebangkrutan sedangkan  pada  tahun  2011  masuk  

dalam kategori rawan.  

 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Kebangkrutan 

Menurut Rudianto (2013) kebangkrutan diartikan sebagai kegagalan 

perusahaan dalam menjalankan operasi untuk mencapai tujuannya. Kegagalan 

ekonomis berarti perusahaan tidak mampu menutup biayanya sendiri. Sedangkan 

kegagalan keuangan berarti perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya 

ketika harus dipenuhi, walaupun total nilai aset melebihi kewajiban totalnya. 

Kebangkrutan atau kegagalan keuangan perusahaan dapat diartikan 

sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya 

pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan atau kesulitan likuiditas 
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yang mungkin sebagai awal kebangkrutan. Terdapat tiga jenis kegagalan dalam 

perusahaan, yaitu : 

a. Perusahaan menghadapi technically insolvent, jika perusahaan tidak dapat 

memenuhi kewajibannya yang segera jatuh tempo tetapi nilai aset perusahaan 

lebih tinggi dari pada utangnya. 

b. Perusahaan yang menghadapi legally insolvent, jika nilai aset perusahaan 

lebih rendah dari pada nilai utang perusahaan. 

c. Perusahaan menghadapi kebangkrutan, yaitu jika tidak dapat membayar 

utangnya dan oleh pengadilan dinyatakan pailit. 

  Menurut Sudana (2011 : 249) suatu perusahaan tidak selalu berkembang 

dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Dalam praktik, banyak perusahaan 

dapat mengalami kegagalan. Kegagalan bisnis tidak terbatas pada satu industri 

atau perusahaan tertentu, tapi dapat dialami oleh semua industri atau perusahaan. 

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami kegagalan, 

diantaranya adalah faktor ekonomi, kesalahan manajemen dan bencana alam. 

Perusahaan yang mengalami kegagalan dalam operasinya akan berdampak pada 

kesulitan keuangan perusahaan. 

 Weston  &  Copeland  (Tambunan, dkk:2015) menyebutkan  bahwa  

kebangkrutan  adalah suatu  kegagalan  yang  terjadi  dalam perusahaan,  apabila  

perusahaan  tersebut mengalami:  

a. Kegagalan  Ekonomi  (Economic Distressed)  



8 
 

 

Kegagalan  dalam  arti  ekonomis  bahwa pendapatan  perusahaan  tidak  mampu 

lagi  menutup  biayanya,  yang  berarti bahwa  tingkat  labanya  lebih  kecil  dari 

pada biaya modalnya.   

b. Kegagalan  Keuangan  (Financial Distressed)  

Insolvensi  memiliki  dua  bentuk  yakni Default  teknis  yang  terjadi  bila  suatu 

perusahaan  gagal memenuhi  salah  satu atau  lebih  kondisi  didalam  ketentuan 

hutangnya,  seperti  rasio  aktiva  lancar dengan  hutang  lancar  yang  ditetapkan, 

serta  kegagalan  keuangan  atau  ketidak mampuan  teknik  (technical  

insolvency) yang  terjadi  apabila  perusahaan  tidak mampu  memenuhi  

kewajibannya  pada waktu yang telah ditentukan.  

2. Faktor-faktor penyebab kebangkrutan 

Menurut Munawir (2002) secara garis besar penyebab kebangkrutan biasa 

dibagi menjadi dua yaitu faktor internal perusahaan maupun eksternal baik yang 

bersifat khusus yang berkaitan langsung dengan perusahaan maupun yang bersifat 

umum.  

Menurut Jauch dan Glueck (Tambunan dkk, 2015) mengungkapkan bahwa 

faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kebangkrutan pada perusahaan 

adalah:  

1. Faktor Umum  

a. Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi berasal dari gejala inflasi dan deflasi dalam harga barang dan 

jasa, kebijakan keuangan, suku bunga dan devaluasi atau revaluasi dengan mata 
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uang asing serta neraca pembayaran, surplus atau defisit dalam hubungannya 

dengan perdagangan luar negeri.  

b. Faktor Sosial 

Faktor sosial,  dimana  yang  sangat berpengaruh  adalah  adanya perubahan  gaya  

hidup  masyarakat yang  mempengaruhi  permintaan terhadap  produk  atau  jasa  

ataupun yang  berhubungan  dengan  karyawan. Faktor  sosial  yang  lain  yaitu 

kerusuhan  atau  kekacauan  yang terjadi di masyarakat. 

c. Faktor Teknologi 

Faktor dimana penggunaan teknologi memerlukan biaya pemeliharaan dan 

implementasi. Pembengkakan ini terjadi jika penggunaan teknologi informasi 

tersebut kurang terencana oleh pihak manajemen, sistemnya tidak terpadu dan 

para manajer pengguna kurang profesional. 

d. Faktor pemerintah 

Kebijakan pemerintah terhadap pencabutan subsidi pada perusahaan dan industri, 

pengenaan tarif ekspor dan impor barang berubah, kebijakan undang-undang baru 

bagi perbankan atau tenaga kerja dan lain-lain.  

2. Faktor Eksternal Perusahaan 

a. Faktor Pelanggan 

Untuk menghindari kehilangan konsumen perusahaan harus melakukan 

identifikasi terhadap sifat konsumen, juga menciptakan peluang untuk 

mendapatkan konsumen baru dan menghindari menurunnya hasil penjualan dan 

mencegah konsumen berpaling ke pesaing. 
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b. Faktor Pemasok  

Untuk mengantisipasi kesulitan bahan baku karena supplier tidak dapat memasok 

lagi kebutuhan bahan baku yang digunakan untuk kegiatan produksi, maka cara 

untuk mengantisipasi hal tersebut adalah perusahaan harus selalu menjalin 

hubungan yang baik dengan supplier dan tidak menggantungkan kebutuhan bahan 

baku pada satu pemasok sehingga resiko kekurangan bahan baku dapat diatasi. 

c. Faktor Kreditor 

Dimana kekuatannya terletak pada pemberian pinjaman dan menetapkan jangka 

waktu pengembalian hutang yang tergantung pada kepercayaan kreditor terhadap 

kelikuiditan suatu perusahaan. 

d. Faktor Pesaing 

Persaingan bisnis yang semakin ketat tersebut menuntut perusahaan agar selalu 

memperbaiki kinerja, sehingga bisa bersaing dengan perusahaan lain dalam 

memenuhi kebutuhan pelanggan. Semakin ketatnya persaingan menuntut 

perusahaan agar selalu memperbaiki produk yang dihasilkan, memberikan nilai 

tumbuh yang lebih baik bagi pelanggan, hal ini harus diperhatikan karena 

menyangkut perbedaan pemberian pelayanan kepada konsumen.  

3. Faktor Internal Perusahaan  

a. Manajemen yang tidak efisien.  

Hal ini akan mengakibatkan kerugian secara terus menerus yang pada akhirnya 

menyebabkan perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya.  

b. Ketidak seimbangan modal yang dimiliki dengan jumlah hutang-piutang yang 

dimiliki.  
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Hutang yang terlalu besar akan mengakibatkan biaya bunga yang besar, sehingga 

memperkecil laba bahkan bisa menyebabkan kerugian. Piutang yang terlalu besar 

juga akan merugikan karena aset yang menganggur terlalu banyak, sehingga tidak 

menghasilkan pendapatan.   

c. Penyalahgunaan wewenang dan kecurangan 

Kecurangan yang sering dilakukan oleh karyawan atau bahkan manajer puncak 

sekalipun sangat merugikan apalagi yang berhubungan dengan keuangan 

perusahaan.  

Menurut Rudianto (2013) secara umum penyebab utama kegagalan sebuah 

perusahaan adalah manajemen yang kurang kompeten. Tetapi penyebab umum 

kegagalan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang saling terkait satu 

dengan lainnya. Pada prinsipnya, penyebab kegagalan suatu perusahaan dapat 

digolongkan menjadi dua, yaitu : 

1. Faktor internal 

Kurang kompetennya manajemen perusahaan akan berpengaruh terhadap 

kebijakan dan keputusan yang di ambil. Kesalahan dalam mengambil keputusan 

akibat kurang kompetennya manajemen yang dapat menjadi penyebab kegagalan 

perusahaan, meliputi faktor keuangan maupun nonkeuangan. 

Kesalahan pengelolaan di bidang keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan 

perusahaan, meliputi : 

a. Adanya utang yang terlalu besar sehingga memberikan beban tetap yang berat 

bagi perusahaan. 

b. Adanya “current liabilities” yang terlalu besar di atas “current assets”. 
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c. Lambatnya penagihan piutang atau banyaknya “bad debts” (piutang tak 

tertagih) 

d. Kesalahan dalam “dividend policy”. 

e. Tidak cukupnya dana-dana penyusutan. 

Kesalahan pengelolaan di bidang non keuangan yang dapat menyebabkan 

kegagalan perusahaan, meliputi : 

a. Kesalahan dalam pemilihan tempat kedudukan perusahaan. 

b. Kesalahan dalam penentuan produk yang dihasilkan. 

c. Kesalahan dalam penentuan besarnya perusahaan. 

d. Kurang baiknya struktur organisasi perusahaan. 

e. Kesalahan dalam pemilihan pimpinan perusahaan. 

f. Kesalahan dalam kebijakan pembelian. 

g. Kesalahan dalam kebijakan produksi. 

h. Kesalahan dalam kebijakan pemasaran. 

i. Adanya ekspansi yang berlebih-lebihan. 

2. Faktor Eksternal 

Berbagai faktor eksternal dapat menjadi penyebab kegagalan sebuah perusahaan. 

Penyabab eksternal adalah berbagai hal yang timbul atau berasal dari luar 

perusahaan dan yang berada di luar kekuasaan atau kendali pimpinan perusahaan 

atau badan usaha, yaitu : 

a. Kondisi perekonomian secara makro, baik domestik maupun internasional. 

b. Adanya persaingan yang ketat. 

c. Berkurangnya permintaan terhadap produk yang dihasilkannya. 
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d. Turunnya harga-harga dan sebagainya. 

Menurut Lesmana dan Surjanto ( Tambunan dkk, 2015) menyebutkan ada 

dua hal penting yang mampu menunjukkan ke arah kebangkrutan perusahaan, 

yaitu : 

1. Tanda-tanda yang dapat dilihat perusahaan : 

a. Penjualan atau pendapatan yang mengalami penurunan secara signifikan. 

b. Penurunan laba dan atau arus kas dari operasi. 

c. Penurunan total aktiva. 

d. Harga pasar saham menurun secara signifikan. 

e. Kemungkinan gagal yang besar dalam industri atau industri dengan resiko 

yang tinggi. 

f. Young company, perusahaan berusia muda yang pada umumnya mengalami 

kesulitan di tahun-tahun awal operasinya, sehingga kalau tidak didukunhg 

sumber permodalan yang kuat akan dapat mengalami kesulitan keuangan 

yang serius dan berakhir dengan kebangkrutan. 

g. Pemotongan yang signifikan dalam dividen. 

2. Diagnosa dalam defisiensi keuangan operasional adalah sebagai berikut : 

a. Ketidak stabilan laba. 

b. Tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dan atau kesulitan 

dalam memperoleh sumber pendanaan. 

c. Sistem administrasi dan pelaporan yang tidak efektif dan efisien. 

d. Kualitas manajemen yang meragukan. 

e. Ekspansi yang dilakukan tidak sesuai dengan bisnis inti. 
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f. Kegagalan manajemen dalam melakukan antisipasi terhadap perubahan pasar. 

g. Ketidakmampuan dalam mengendalikan biaya. 

 

3. Laporan Keuangan 

Munawir (2002) menjelaskan bahwa laporan keuangan pada dasarnya 

adalah: “hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut”. 

Subramanyam dan Wild (2014) menjelaskan bahwa laporan keuangan 

perusahaan berikut pengungkapannya menginformasikan empat aktivitas utama 

perusahaan, yaitu : (1) Aktivitas perencanaan (business plan) yang 

mendeskripsikan maksud perusahaan, strategi dan taktik untuk aktivitasnya ; (2) 

Aktivitas pendanaan (financing activities) adalah metode yang digunakan 

perusahaan untuk mendapatkan uang untuk membayar kebutuhan-kebutuhan 

produksi, membayar pegawainya, mengakui sisi perusahaan dan teknologi 

komplementer dan untuk  penelitian dan pembangunan; (3) Aktivitas investasi 

(investing activities) mengacu pada pelorehan dan pemeliharaan investasi dengan 

tujuan menjual produk dan menyediakan jasa dan untuk tujuan menginvestasikan 

kelebihan kas, investasi dalam tanah, bangunan, peralatan, hak hukum, 

persediaan, modal manusia, sistem informasi dan aset sejenis adalah untuk 

menjalankan operasi bisnis perusahaan; dan (4) Aktivitas operasi (operating 

activities) mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang terdapat dalam 

aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. 
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Tujuan disusunnya laporan keuangan ialah untuk menunjukkan dan 

memberikan informasi-informasi yang berhubungan dengan keuangan suatu 

perusahaan seperti posisi keuangan, kinerja keuangan dan perubahan arus kas 

entitas yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi serta sebagai wujud 

pertanggung jawaban manajemen terhadap kinerjanya pada suatu perusahaan. 

(Gilrita dkk, 2015) 

Menurut Hanafi dan Abdul (2003) menjelaskan bahwa secara umum ada 

tiga bentuk laporan keuangan yang pokok yang dihasilkan oleh suatu perusahaan 

yaitu:  

1. Neraca, merupakan laporan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi 

keuangan perusahaan, neraca bisa digambarkan sebagai potret kondisi 

keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu yang meliputi aset 

perusahaan dan klaim atas aset tersebut (meliputi hutang dan saham sendiri). 

2. Laporan Laba Rugi, merupakan laporan prestasi perusahaan selama jangka 

waktu tertentu. Dalam jangka waktu tertentu, total aset perusahaan berubah 

disebabkan oleh kegiatan investasi, pendanaan, dan kegiatan operasional. 

3. Laporan Aliran Kas, merupakan laporan yang menyajikan informasi aliran kas 

masuk atau keluar bersih pada suatu periode, hasil dari tiga kegiatan pokok 

perusahaan yaitu operasi, investasi, dan pendanaan.  

Laporan-laporan keuangan tersebut pada dasarnya ingin melaporkan 

kegiatan-kegiatan perusahaan yang meliputi: kegiatan investasi, kegiatan 

pendanaan, dan kegiatan operasional, sekaligus mengevaluasi keberhasilan 

strategi perusahaan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sehingga metode-
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metode penilaian (valuation) dan pengukuran (measurement) yang mendasari 

penyusunan laporan-laporan keuangan tersebut diatur dalam Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) yang disusun oleh IAI (Hanafi & Abdul, 2003). 

4. Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Arifin (Tambunan dkk, 2015) analisis laporan keuangan 

merupakan suatu proses pemeriksaan secara teliti tentang unsur-unsur dalam 

laporan keuangan dan hubungan antar unsur-unsur tersebut untuk mengetahui 

keadaan keuangan, hasil usaha, kemajuan perusahaan, serta agar dapat memahami 

laporan keuangan dengan baik. Analisis laporan keuangan dilakukan dengan 

tujuan-tujuan tertentu, diantaranya : 

1. Melakukan screening dalam pemilihan alternatif antar investasi atau merger. 

2. Sebagai alat peramalan kondisi keuangan perusahaan di masa mendatang. 

3. Sebagai alat pendeteksi adanya masalah-masalah yang terjadi baik dalam 

manajemen keuangan, operasi dan masalah lain. 

5. Metode Altman Z-Score 

Metode Altman Z-Score merupakan salah satu alat yang digunakan untuk 

mendeteksi kebangkrutan yang dikembangkan oleh Edward I Altman di NewYork  

University, adalah salah satu peneliti awal yang mengkaji pemanfaatan analisis 

rasio keuangan sebagai alat untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. hasil 

penelitian yang dilakukan Altman menghasilkan rumus yang disebut Z-Score 

yang menggunakan multiple descriminate analysis (MDA). Dalam metode MDA 

diperlukan lebih dari satu rasio keuangan yang berkaitan dengan kebangkrutan 

perusahaan dengan menggunakan analisis diskriminan, fungsi diskriminan akhir 
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digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan berdasarkan rasio-rasio 

keuangan yang dipakai sebagai variabelnya (Rudianto, 2013). 

Altman (Z-Score) adalah metode untuk memprediksi keberlangsungan 

hidup suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan yang 

umum dan pemberian bobot yang berbeda satu dengan yang lainnya. Itu berarti, 

dengan metode Z-Score dapat diprediksi kemungkinan kebangkrutan suatu 

perusahaan (Rudianto, 2013). Model ini menekankan pada profitabilitas sebagai 

komponen yang paling berpengaruh terhadap kebangkrutan. 

Rudianto (2013)  menjelaskan bahwa rumus Z-Score pertama dihasilkan 

Altman pada tahun 1968 setelah menyeleksi 22 rasio keuangan, ditemukan 5 rasio 

yang dapat dikombinasikan untuk melihat perusahaan yang bangkrut dan tidak 

bangkrut.Rumus ini lebih cocok digunakan pada perusahaan-perusahaan yang go 

public. Rumus pertama tersebut adalah sebagai berikut : 

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 +1,0X5 

Keterangan : 

X1 = Modal kerja bersih/ Total aset  

X2 = Laba ditahan/ Total aset 

X3 = Laba sebelum bunga dan pajak/ Total aset 

X4 = Nilai pasar modal/Nilai buku total hutang 

X5 = Penjualan/ Total aset 

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Z-Score tersebut akan 

menghasilkan skor yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan 
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lainnya. Skor tersebut harus dibandingkan dengan standar penilaian ini untuk 

menilai keberlangsungan hidup perusahaan : 

Z > 2,99  =  Zona Aman 

1,81 < Z < 2,99 = Zona Abu-Abu 

Z < 1,81  = Zona Berbahaya 

 

Karena skor yang diperoleh merupakan gabungan dari 5 unsur yang 

berbeda, dimana setiap unsur merupakan rasio keuangan yang berbeda sehingga 

harus memahami makna dari setiap unsur tersebut (Rudianto, 2013). Definisi dari 

diskriminasi Z (zeta) adalah : 

1. Rasio Modal Kerja Bersih terhadap Total Aset (X1) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur likuiditas atau menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal kerja bersih dari keseluruhan 

total aset yang dimilikinya, dengan membandingkan aset likuid bersih terhadap 

total aset. Aset likuid bersih atau modal kerja bersih didefinisikan sebagai total 

aset lancar dikurangi total kewajiban lancar (Rudianto: 2013). 

Modal kerja bersih yang negatif kemungkinan besar akan menghadapi 

masalah dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya karena tidak tersedianya 

aset lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban tersebut. Sebaliknya, 

perusahaan dengan modal kerja bersih yang bernilai positif jarang sekali 

menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajibannya  

𝑁𝑒𝑡 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 (X1) =
Modal Kerja Bersih

Total Aset
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2. Rasio Laba Ditahan terhadap Total Aset (X2) 

Rasio ini merupakan rasio profitabilitas yang mendeteksi kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba ditahan dari total aset perusahaan. Ditinjau 

dari kemampuan perusahaan bersangkutan dalam memperoleh laba dibandingkan 

kecepatan perputaran operating assets sebagai ukuran efesiensi usaha atau dengan 

kata lain, rasio ini mengukur akumulasi laba selama perusahaan beroperasi. Umur 

perusahaan berpengaruh terhadap rasio tersebut karena semakin lama perusahaan 

beroperasi semakin mungkin memperbesar akumulasi laba ditahan (Rudianto: 

2013). Apabila perusahaan mulai rugi, maka nilai dari total laba ditahan dan rasio 

X2 akan menjadi negatif. 

𝑅𝑒𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 (X2) =
Laba ditahan

Total Aset
 

3. Rasio Laba Sebelum Bunga dan Pajak (EBIT) terhadap Total Aset (X3) 

Rasio ini mengukur profitabilitas yaitu tingkat pengembalian atas aset, 

yang dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) tahunan 

perusahaan dengan total aset pada neraca akhir tahun. Rasio ini menjelaskan 

pentingnya pencapaian laba perusahaan terutama dalam rangka memenuhi 

kewajiban bunga para investor. Karena itu, rasio ini sangat sesuai digunakan 

dalam menganalisis resiko kebangkrutan (Rudianto: 2013). 

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑇𝑎𝑥 𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 (X3)

=
Laba sebelum Bunga dan Pajak 

Total Aset
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4. Rasio Nilai Pasar Modal terhadap Total Hutang (X4) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban-kewajiban dari nilai pasar modal sendiri (saham biasa). Nilai pasar 

ekuitas sendiri diperoleh dengan mengalikan jumlah lembar saham biasa yang 

beredar dengan harga pasar per lembar saham biasa. Nilai buku hutang diperoleh 

dengan menjumlahkan kewajiban lancar dengan kewajiban jangka panjang. 

Umumnya, perusahaan-perusahaan yang gagal akan mengakumulasikan lebih 

banyak utang dibandingkan modal sendiri (Rudianto: 2013). 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑡𝑜 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐷𝑒𝑏𝑡 (X4) =
Nilai pasar Modal

Nilai Buku Hutang
 

5. Rasio Penjualan terhadap Total Aset (X5) 

Rasio ini mampu menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan 

aset perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan tertentu, atau mengukur 

kemampuan manajemen dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan 

yang merupakan operasi inti dari perusahaan untuk dapat menjaga kelangsungan 

hidupnya (Rudianto: 2013). Semakin besar nilai X5 maka efisiensi penggunaan 

keseluruhan aset didalam menghasilkan penjualan semakin terjaga. 

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 (X5) =
Penjualan

Total Aset
 

Model awal tahun 1986 ini hanya dapat diterapkan pada perusahaan yang 

sahamnya diperdagangkan di bursa efek (emiten). Dimana X4 pada model ini 

mengharuskan tersedianya nilai pasar saham biasa dan saham preferen, dan 

ternyata metode Z-Score Altman memiliki tingkat kevalidan hingga 95%.    
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Klasifikasi penilaian kondisi perusahaan sesuai cut-off untuk formula 

model Altman adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Titik cut-off 

Nilai Z-Score Interpretasi/Kategori Kondisi Keuangan 

Z < 1,81 Bangkrut (Tidak Sehat), maka perusahaan 

mengalami masalah keuangan yang serius 

dan cenderung mengarah pada 

kebangkrutan >> Zona Berbahaya. 

1,81 - 2,99 Rawan (Grey area), maka perusahaan 

mengalami sedikit masalah keuangan dan 

jika pihak perusahaan tidak melakukan 

tindakan yang berarti baik dari segi 

manajemen maupun struktur keuangan, 

maka perusahaan akan terancam bangkrut 

dalam beberapa tahun kedepan >> Zona 

Abu-abu. 

Z > 2,99 Sehat (Tidak Bangkrut), maka perusahaan 

tidak mengalami masalah keuangan atau 

dapat disebut dalam kondisi sehat >> Zona 

Aman. 

Sumber: (Rudianto, 2013) 




